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БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕлМЕТИ
Во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425) и 
општите барања на стандардот EN 12492: 2012.
Овој шлем, исто така, е во согласност со следниве барања 
на стандардот EN397: 2012 + A1: 2012: Отпорност на удар и 
навлегување; опционални тестови на удар и отпорност на 
пенетрација при екстремни температури (-30 ° C).
ОВА Е ШЛЕМ ЗА ПЛАНИНАРИ. : Овој е шлем е дизајниран 
за работа на висина, спасување и активности со качување. 
Наменет е да се користи како заштита на корисниците 
од паѓање на предмети и последователни повреди на 
мозокот и фрактура на черепот. Не го користете овој 
шлем за активности за кој не е дизајниран. Активностите 
на висина претставуваат ризик за сериозна повреда на 
главата.Носењето на овој шлем значително ќе го намали 
овој ризик но нема потполно да го отстрани. При силен удар, 
шлемот се деформира за да  ја апсорбира максималната 
количина на енергија, понекогаш до точка на целосно 
уништување на шлемот.
ПРЕГЛЕД ПРЕД КОРИСТЕЊЕ : Пред секоја 
употреба,проверете ја состојбата на школката и системот 
со лента за поставување на главата(утвредете дека нема 
пукнатини или деформации надворешно и внатрешно). 
Проверете ја состојбата на лентата и шевовите. Проверете 
дали системот со лента на главата и закопчувањето на 
брадата функционираат исправно.  
УПОТРЕБА НА ЗАШТИТАОД шлем: За соодветна заштита, 
оваа кацига мора да биде погодна за димензијата или да се 
прилагоди за да се чувствува безбедна и удобна на главата. 
Користете го тркалото на задната страна за подесување 
на соодветна големина: Свртете десно за да затворите/
подесете на помала големина; Свртете лево за да отворите/
подесете на поголема големина. Овој шлем е наменет 
да ја абсорбира енергијата на ударот со уништување или 
делумно оштетување; дури и кога оштетувањето не е 
видливо , шлемот кој претрпел силен удар мора да биде 
заменет. Вниманието на корисниците е исто така привлечено 
кон опасност да модифицираат или отстранат кој било 
од оригиналните делови на шлемот, освен како што е 
препорачано од производителот на шлемови. Шлемовите 
не треба да се прилагодуваат за да монтираат додатоци на 
кој било начин што не го препорачува производителот. Не 
нанесувајте разредувачи, боја, лепак или налепници кои 
не се во согласност со упатствата на производителот.  За 
употреба при искачување, овој шлем може да се користи 
во температурен распон помеѓу + 35 ° C и -20 ° C (според EN 
12492, тест услови).
ПОСЛЕ УПОТРЕБА: ако шлемот стане валкан или 
контаминиран, особено на надворешната површина, треба 
внимателно да се чисти во согласност со препораките 
за чистење подолу (одржување / складирање). Ние 
потенцираме потенцијален ризик од губење на заштитата во 
случај на несоодветно чистење и стареење на шлемот.
ПРИЛАГОДУВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈА НА ЗАШТИТЕН ШЛЕМ
Распон на големина на шлемот: 52-63см 
За да се обезбеди ефективна заштита, овој шлем треба да се 
носи со својот врв напред (седи во права положба) и треба 
да се прилагоди на големината на главата на корисникот (не 
го позиционирајте  во премногу лабава или премногу тесна 
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позиција) со неговиот систем за прилагодување лоциран на 
задниот дел на шлемот  Векот на траење на шлемот е под 
влијание на неколку фактори, како што се студот, топлината, 
хемиските производи, сончевата светлина или злоупотребата. 
Секојдневно и пред било каква употреба, треба да се изврши 
проверка со цел да се идентификуваат какви било знаци на 
оштетувања (пукнатини, недостатоци) на шлемот, ремените и 
додатоците .  Секој шлем кој бил подложен на силен удар или  
има знаци на абење треба да се замени. Ако нема , тогаш е 
соодветен за наменетата употреба.  Датумот на производство 
е облежан внатре на секој шлем Во нормални услови на 
употреба, овој заштитен шлем треба да обезбеди соодветна 
заштита за 7 години според датумот на производство.
ОДРЖУВАЊЕ / ЧУВАЊЕ : За чистење, одржување или 
дезинфекција, користете само супстанции што не му 
штетат на шлемот и кои не се опасни за лицето што доаѓа 
во контакт доколку се применува според упатствата на 
производителот.Овој заштитниот шлем може да се чисти и 
дезинфицира со помош на крпа импрегнирана во раствор 
за чистење со ниска концентрација. Не користете абразивен 
или корозивен хемиски производ. Ако овој шлем не може да 
се исчисти со користење на овој метод, треба да се замени. 
Производот мора да се транспортира со неговата амбалажа. 
Ако не постои единица за пакување, користете пакување 
кое го штити производот од удар, изложеност на влага, 
топлинска опасност, изложеност на светлина, држејќи ја 
подалеку од кој било производ или материјал или супстанција 
што може да ја влоши. Кога не се користи повеќе или за 
време на транспортот, шлемот треба да се чува на суво 
ладно место подалеку од светлина, мраз и на место каде се 
доделува дека хемиски производ или остри предмети не го 
свиткуваат со паѓање погоре. Не треба да се компресира или 
складира близу до било кој извор на топлина. Се препорачува 
температурата на складирање да се чува во опсег од 20 ± 15 ° 
C. Овој шлем не вклучува било која супстанција за која се знае 
дека е подложна на предизвикување алергии. Меѓутоа, ако 
чувствителното лице има алергиска реакција, затоа треба да ја 
напушти опасната област, да го отстрани шлемот и да побара 
лекарска помош. 
ВНИМАНИЕ: Недостатокот или непочитувањето на упатствата 
за употреба, приспособување / инспекција и одржување 
/ складирање, може да ја ограничат ефективноста на 
изолационата заштита.
MARKIMI (TESTIMI FAKULTATIV) 
Helmetat qe mbajne nje nga shenjat e meposhtme plotesojne 
kerkesat shtese si me poshte:

  = Кациги со едно од следниве ознаки ги  
исполнуваат дополнителните услови како што е   подолу: 
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= Обележја што укажуваат на усогласеност со  

  здравствените и безбедносните услови на  
  Регулативата (ЕУ) 2016/425  
      EN 397:2012+A1:2012 
 = Референтен стандард и година на објавување 

 =  Симбол за рециклирање на пластика 
ABS  =  Симбол за материјал на школката 

 
=  Година и месец на производство 

  (на пример: 2019/март)
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